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Presentació al Concurs del 2 al 31 de maig de 2022

Fotografia 1r Premi Calendari 2022
Carmen Conde Jover
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Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de Montalt 

Tel. 93 791 05 11 - Fax: 93 791 29 61 

http://www.svmontalt.cat 

BASES PER PARTICIPAR AL 15è CONCURS DE FOTOGRAFIA 2022 

“UN TASTET DE SANT VICENÇ DE MONTALT” 

Des de fa 15 anys, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt organitza un concurs de 

fotografia que serveix per editar el Calendari anual de Sant Vicenç de Montalt, i on s’hi 

poden trobar reflectits els actes i esdeveniments programats, tant de les entitats i 

associacions com del mateix ajuntament. 

Participants: 

- El concurs és obert a tots els amants de la fotografia. 

Tema: 

- Lliure sobre Sant Vicenç de Montalt (Caldrà que la identificació/vinculació de la 

fotografia amb el municipi sigui apreciable a la imatge) 

Obres: 

- Cada participant pot presentar com a màxim 3 obres no publicades amb 
anterioritat ni premiades en cap altre concurs. 

Presentació: 

- Les fotografies es poden presentar al Registre General de l'Ajuntament en còpia 

fotogràfica (blanc i negre o color) de 30 x 40 sense suport.  
- A més, cada participant haurà d’enviar l’arxiu/s de la seva/es fotografia/es en 

format jpg, espai de color RGB i amb un mínim de 900 píxels i un màxim de 
2500 píxels (comptats per la part més gran de la imatge), al correu 
sbuch@svmontalt.cat. El termini màxim per fer arribar els arxius serà el 31 de 
maig. Al nom de l’arxiu, caldrà especificar el títol de la fotografia.  

- No és permesa la manipulació/alteració digital de les imatges ni el muntatge 
fotogràfic, únicament s’acceptaran ajustos bàsics que afectin a la lluminositat, 
contrast, saturació de color, nitidesa o equilibri de blancs. 

- No s’admetran fotografies que mostrin la data o qualsevol tipus d’inscripció.  
- Si a les fotografies hi apareixen persones identificables, caldrà disposar del seu 

consentiment per escrit. L’ajuntament posarà a disposició dels interessats 
model d’autorització de dret d’imatge. 

Identificació: 

- Les fotografies es presentaran sense signar i es farà constar a la part del 
darrera el títol de la fotografia. 

- El nom, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic de l’autor aniran dintre d’un 
sobre que s’adjuntarà a les fotografies. En la part exterior del sobre, hi figurarà 
el títol o títols. 

http://www.svmontalt.cat/
mailto:sbuch@svmontalt.cat


 

 
Tramesa: 

- Els participants poden presentar les fotografies del 2 al 31 de maig de 2022, a 
l’OAC de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, Carrer Sant Antoni, 13, de 
dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia.  
 

Jurat: 

- Estarà format per persones relacionades amb el món fotogràfic i/o artístic. 
 

Veredicte: 

- El veredicte serà inapel·lable i es farà públic el dia de la inauguració, després 
és publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament ( www.svmontalt.cat ) 
 

Lliurament de Premis: 

- El dia i l’hora es publicarà al web de l’ajuntament.  
 

Premis: 
 

- Primer premi: 300 euros  

- Segon premi: 150 euros 

- Tercer premi: 75 euros 

- Premi millor autor/a santvicentí/na: 100 euros.  

- Si algun premi s’atorga a un/a santvicentí/na, aquest quedarà desert. 

Cap concursant optarà a més d’un premi.  

Notes:  

 De les fotografies premiades i les finalistes serviran de base per a la realització 
del Calendari SVM 2023. 

 Les fotografies premiades i finalistes quedaran en propietat de l’Ajuntament, 
que podrà publicar-les fent constar el nom de l’autor. 

 L’Ajuntament s’exonera de qualsevol responsabilitat, si a les fotografies hi 
apareixen persones identificables. 

 La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. 
 

 

Regidoria de Cultura i Festes 

Sant Vicenç de Montalt a 1 de març de 2022 

http://www.svmontalt.cat/

